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Temaplan for barnehage- og skolekapasitet
Saksnr.

20/01582
Høringssvar

Tematikk/problemstillinger som ikke er omtalt i temaplanen, men som burde vært omtalt:
Vanlig klasseromsundervisning med flere klasser på hvert trinn på alle skoler i Asker kommune. Frydenlund
barneskole - sør Asker er den eneste baseskolen med alle elever samlet på ett trinn på ett lokale.

Det står på "Temaplan for Barnehage- og skolekapasitet", innunder avsnitt formål, punkt en og tre: "
"1. skape forutsigbarhet for barn og foresatte
3. sikre likeverdig tilbud til barn i hele kommunen"

Punktene kan skildre det jeg tenker er årsak til at det skal være en vanlig skole med vanlig klasseromsundervisning
og ikke en baseskole.

Begrunnelse til innspillet ut fra ovennevnte punkter i temaplanen:
Ut fra temaplanens punkt 1: «skape forutsigbarhet for barn og foresatte»:
Det vil etter mitt perspektiv skape forutsigbarhet for barn og foresatte dersom det er mindre klasser med færre elever
enn det en baseskole har per klassetrinn.
Det vil etter mitt perspektiv skape forutsigbarhet for barn når det dreier seg om å bli kjent og trygg på jevnaldrende
barn i klassen, samt at det muligens er lettere å bli kjent og trygg på lærerne/assistentene når det er færre voksne å
forholde seg til og knytte seg til.
Å ha vanlig klasseromsundervisning vil muligens påvirke det psykososiale miljøet positivt ut fra tanken at det gir
mer forutsigbarhet.
Det vil etter mitt perspektiv skape enn større forutsigbarhet for foresatte dersom det er vanlig
klasseromsundervisning med færre elever per klasse sammenlignet med det en baseskole vil kunne gi.
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Ut fra temaplanens punkt. 2: «sikre likeverdig tilbud til barn i hele kommunen»:
Det vil være en sannsynlighet for at det skaper et mer likeverdig tilbud i takt med de andre skolene i kommunen og
ellers jevnt over i Norge dersom baseskolen på Asker sør blir lagt om til vanlig klasseromsundervisning med flere
klasser og færre elever på hvert trinn, i likhet med alle de andre skolene i Asker kommune som har vanlig
klasseromsundervisning med vanlig antall elever og lærere i hver klasse.
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